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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        2η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 21.01.2022 

            (Αριθμ. Πρωτ.:  4851/21.01.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 4501/20.01.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 

της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 20.01.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  

γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): 

«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.     «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.      «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.      «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

                            ΑΠΟΦΑΣΗ –006– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018,  που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 και θεωρείται κατεπείγον καθώς υπάρχει καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής αιτήματος την 21/01/2022. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4403/20.01.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με το υπ’ αριθ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, με θέμα «Προγραμματισμός 
προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για 
το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» και τη σχετική  υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/οικ. 21609/17-11-2021 (3η Ενότητα) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 50/04-11-
2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος για το έτος 2022 
προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις. 
 
Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψιν τις υπηρεσιακές ανάγκες προτείνει την πρόσληψη των κάτωθι 
κατηγοριών προσωπικού για το έτος 2022. 
 
Ειδικότερα: 
 
Α) Προσωπικό ι.δ.ο.χ που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 57 του ν. 4821/2021. 
 
Με το υπ’ αριθ. 3134/17-1-2022 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & 
Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των 77 σχολικών 
μονάδων του Δήμου, προτείνει την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων 
ως κάτωθι:  
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Ν.Γ & 
Δ.Β.Μ 

ΥΕ 
Καθαριστών/τριών 
Σχολικών Μονάδων 

Πλήρης 60 70 

2 
Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Ν.Γ & 
Δ.Β.Μ 

ΥΕ 
Καθαριστών/τριών 
Σχολικών Μονάδων 

Μερική 
(3ώρες/ημέρα) 

10  

 
Επισημαίνεται ότι η υπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη προς κάλυψη από ίδιους πόρους, κατόπιν της υπ’ 
αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 
33/2006 ΠΥΣ και επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτιμάται ανάλογα 
με περυσινό υπολογισμό και θα ανέλθει στο ποσό των 151.890,00 €. 
 
Β) Προσωπικό ι.δ.ο.χ άλλων κλάδων. 
 
Προσβλέποντας στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη 
ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών καθώς και το γεγονός ότι οι διαδικασίες του ΕΣΚ έτους 2021 
για τις παρακάτω ειδικότητες δεν τελεσφόρησαν λόγω έλλειψης υποψηφίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα 
να μην πραγματοποιηθεί καμία μετάταξη προς τον Δήμο μας, τα σχετικά αιτήματά μας διαμορφώνονται 
ως εξής: 
 

α/
α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δνση) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Πλήρης 2 6 

2 Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πλήρης 2  
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3 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών 
Πλήρης 1  

4 
Πολιτιστικών 
Δρασ/τήτων & Ωδείου 

ΤΕ Ηθοποιών Μερική 1  

 
Όλοι οι φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα, για το προσωπικό των περιπτώσεων Α και Β, θα 
πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο EKTAKTO2022_ και να το αναρτήσουν στον ειδικό 
διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»). 
 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας (ΦΕΚ υπ’ αριθμ.1276/Β’/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 526/Β’/2014), ενώ η πρόσληψη των 
ανωτέρω προσώπων θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Γ) Προσωπικό με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου. 
 
Έχοντας ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών του Δήμου και του έργου που 
επιτελούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό δημοτών – ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία Covid 19 σε συνάρτηση με την ελλιπή στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η 
οποία έχει επιφορτιστεί την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών κρίνεται απαραίτητη η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, ως κάτωθι: 
  

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ/νση) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 
(έως) 

ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΠΕ Ιατρών 
(ειδικότητα 
Παιδοψυχιατρική) 

16.000 € 1 

4 
2 

Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΤΕ Μαιευτική 14.000 € 1 

3 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 14.000 € 1 

4 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΠΕ Ιατρών 
(ειδικότητα 
Ψυχίατρος) 

8.000 € 1 

 
Όλοι οι φορείς που επιθυμούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου θα πρέπει να αποστείλουν 
αίτημα, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης προς το ΑΣΕΠ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis-ergou@asep.gr, μέσω της διαδρομής www.Asep.gr  / ΦΟΡΕΙΣ / 
Έντυπα – Διαδικασίες / Διαγωνισμών Φορέων / Μίσθ. Έργου ΣΜΕ /. 
 
Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει σήμερα, εκτός όσων αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές των κοινωνικών δομών του Δήμου, οι 
οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09. 
Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

https://aftodioikisi.ypes.gr/
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              Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει: 

Α) Για το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, προτείνει την 
πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων ως κάτωθι:  
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Ν.Γ & 
Δ.Β.Μ 

ΥΕ 
Καθαριστών/τριών 
Σχολικών Μονάδων 

Πλήρης 60 70 

2 
Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Ν.Γ & 
Δ.Β.Μ 

ΥΕ 
Καθαριστών/τριών 
Σχολικών Μονάδων 

Μερική 
(3ώρες/ημέρα) 

10  

 
Επισημαίνεται ότι η υπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη προς κάλυψη από ίδιους πόρους, εκτιμάται ανάλογα 
με περυσινό υπολογισμό και θα ανέλθει στο ποσό των 151.890,00 €. 
 
Β) Προσωπικό ι.δ.ο.χ άλλων κλάδων ως εξής: 
 

α/
α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δνση) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Πλήρης 2 6 

2 Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πλήρης 2  

3 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών 
Πλήρης 1  

4 
Πολιτιστικών 
Δρασ/τήτων & Ωδείου 

ΤΕ Ηθοποιών Μερική 1  

 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας (ΦΕΚ υπ’ αριθμ.1276/Β’/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 526/Β’/2014), ενώ η πρόσληψη των 
ανωτέρω προσώπων θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Γ) Για την Κοινωνική Υπηρεσία προσωπικό με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ως κάτωθι: 
  

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ/νση) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 
(έως) 

ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΠΕ Ιατρών 
(ειδικότητα 
Παιδοψυχιατρική) 

16.000 € 1 

4 
2 

Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΤΕ Μαιευτική 14.000 € 1 

3 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 14.000 € 1 

4 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας 

ΠΕ Ιατρών 
(ειδικότητα 
Ψυχίατρος) 

8.000 € 1 

 
Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
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πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει σήμερα, εκτός όσων αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές των κοινωνικών δομών του Δήμου, οι 
οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,                  

         Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.     
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